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Consistori
Fèlix Sans Mañé  Alcalde
alcaldia@bellvei.altanet.org
Àrea de Governació, Sostenibilitat
i Esports

Rafael Díaz Gómez  1r Tinent d’Alcalde
rdiaz@bellvei.altanet.org
Àrea de Cultura i Festes

Eva Gómez López  2n Tinent d’Alcalde
egomez@bellvei.altanet.org
Àrea d’Hisenda, Juventut i Baronia del Mar

Karol Granado Pleguezuelos  Regidora
kgranado@bellvei.altanet.org
Àrea d’Ensenyament, Comunicació i
Participació Ciutadana

Merche Martín Navarro  Regidora
mmartin@bellvei.altanet.org
Àrea de Benestar Social, Família i Sanitat

Gerard Colet Mañé  3r Tinent d’Alcalde
gcolet@bellvei.altanet.org
Àrea d’Urbanisme, Serveis i Via Pública

Núria Güell del Campo  Regidora
nguell@bellvei.altanet.org
Àrea de Turisme, Ocupació i Medi Ambient

J. Agustín Huerta Rodrigo  Regidor
jahuerta@bellvei.altanet.org

Valentín González García  Regidor
vgonzalez@bellvei.altanet.org

Ingrid Salas Batet  Regidora
isalas@bellvei.altanet.org

Editorial

Falten pocs mesos per acabar la legislatura, 
molta gent ja comença a pensar en les elecci-
ons. L’equip de govern continua treballant per 
el bé del nostre poble i buscant solucions pels 
problemes que tenim tot i que de vegades no 
és ni tant ràpid ni tant fàcil com voldriem, però 
això no vol dir que no estem a sobre dels pro-
blemes.

Des de fa 11 anys l’evolució de l’economia ha 
afectat seriosament les nostres inversions i des 
d’un temps cap aquí les normatives tant restric-
tives també afecta, i molt ,la manera i la realit-
zació de les coses.

Tot i així d’aquí al final de la legislatura es faran 
uns quants projectes molt importants pel nostre 
poble.

Sempre queden coses pendents però per això 
continuem lluitant.

Ara s’acosten les festes de nadal que són les 
més entranyables i més familiars de l’any i per 
això des de l’equip de govern us desitjem que 
passeu unes molt bones festes envoltats de tots 
els que estimem.

FÈLIX SANS MAÑÉ

Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

Ángeles Grande Robledillo  Regidora
agrande@bellvei.altanet.org
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Atenció al públic
Ajuntament
De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00
i dijous de 09:00 a 18:00 hores.
Serveis Tècnics
Dijous de 10.00 a 14:00 hores.
Treballadora Social (Av. De la Creu, 1)
Dimecres de 10.00 a 13.00 hores*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.
Educadora Social (Av. De la Creu, 1)
Dimarts de 10:00 fins acabar visites*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.
Centre Cívic La Patronal
De dilluns a divendres de 16:00h a 20:00 hores.

Centre Cívic La Muga
De dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores.
Deixalleria comarcal
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 16.00 a 
20.00 hores. Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Telèfons municipals
Ajuntament     977 168 185
Ajuntament Fax   977 168 115
Escola La Muntanyeta  977 168 147
Llar d’Infants Els Cargolins  977 168 081
Centre Cívic La Patronal  977 168 435
Centre Cívic La Muga  977 661 696
Consultori Mèdic   977 168 841
Llar de Jubilats   977 168 057
Pavelló Poliesportiu   977 592 917
Piscina     620 836 646
Servei d’aigua (avaries)  650 715 744
Jutjats     977 168 252
Serveis Socials   977 168 299
Bellvei Ràdio    977 168 977

Altres serveis
Podòleg
1er i 3er dimarts de cada mes
(s’ha d’anar a l’Ajuntament per demanar hora)
Preu: 15 euros i pels jubilats 6 euros.
Horari Consultori Mèdic
De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.
Telèfon Emergències
112
Hospital de El Vendrell (citacions)
902 013 410
RENFE (Informació)
902 240 202
CORREOS (Delegació de El Vendrell)
977 660 891

SOC (El Vendrell)
977 667 922
Per renovar el DNI
Mitjançant internet al web www.citapreviadni.es
o bé al tel. 977 229 068.
Carrer Vidal i Barraquer, 20 (Tarragona)
BASE
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Carrer del Mar, 3 (El Vendrell) Tel. 977 660 129
Horari piscina (estiu)
De dilluns a diumenge de 11.00 a 20:00 hores.
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Crèdits
Edita Ajuntament de Bellvei
Redacció i coordinació Ajuntament de Bellvei
Disseny i maquetació Azor Creatius Gràfics
Dipòsit legal T-0984-11

NOTA
D’acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la 
Protecció de Dades de Caràcter personal de terceres per-
sones, per la qual cosa, no podem publicar els naixements, 
casaments i defuncions com es feia en edicions anteriors.
Si algú està interessat/da en que es publiquin, ho pot fer 
dirigint-se a l’Ajuntament de Bellvei, de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h., signant una autorització.
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Notícies
Els camions de gran tonatge ja no passen per l’N-340

Després d’anys de reivindicacions del Pacte de 
Berà, del qual forma part l’Ajuntament de Bellvei, 
el govern espanyol va prohibir aquest setembre el 
pas de camions de gran tonatge o de més de qua-
tre eixos per l’N-340. Bellvei i els altres municipis de 
la comarca per on passa aquesta via han denunciat 
durant molt temps la perillositat i l’alta sinistralitat 
a la via, amb un trànsit molt dens i continuat. Mal-
grat que el Ministeri de Foment havia d’establir la 
prohibició al gener de 2018, no ha estat fins a finals 
d’estiu que ha entrat en vigor. Durant aquests me-
sos s’han lamentat diverses víctimes mortals més. 
Els vehicles pesants compten amb bonificacions 
d’entre el 43 i el 50% segons facin el trajecte sen-
cer o vagin de pas. Els cotxes que disposin de Via-T 
tenen el peatge gratuït en el tram entre Vilafranca 
i Tarragona, si fan el trajecte d’anada i tornada en 
menys de 24 hores.

Mentre que els municipis per on passa l’N-340 han 
vist reduït el trànsit a la via, els qui no han quedat 
gens satisfets són els transportistes, que ara veuen 
com els seus camions han de passar obligatòria-
ment per l’autopista, sumant quilòmetres i havent 
de pagar el peatge, amb una reducció del 50% 
que consideren insuficient. Després que els cami-
ons hagin dut a terme marxes lentes per l’N-340, 
aquest novembre Trànsit ha aplicat alguns canvis 
acordats amb els transportistes. A l’hora de tancar 

aquest Pòrtic està prevista una nova marxa lenta 
per al 5 de desembre. D’altra banda, negocis com 
el 101 bocatas de l’estació de servei de Castellet i 
la Gornal han vist com ha caigut un terç el nombre 
de camions que fan nit a les seves instal·lacions, i 
també ha disminuït el nombre de clients del restau-
rant. Això ha suposat que hagin hagut de reduir el 
personal.

El Pacte de Berà seguirà actiu en defensa de les 
infraestructures del territori. Per a aquest col·lectiu, 
l’N-340 encara suposa un problema perquè traves-
sa nuclis urbans i es col·lapsa els dies de més aflu-
ència de vehicles, sobretot a l’estiu. A l’espera de 
conèixer les decisions que es prendran quan venci 
la concessió de l’AP-7, l’any 2021, el Pacte de Berà 
insisteix que el recorregut del perllongament de 
l’autovia A-7 s’ha de fer en paral·lel a l’autopista 
per “trinxar” el mínim possible el territori. També 
aposten per millorar les infraestructures de la zona 
perquè no quedi com un espai de pas entre les àre-
es metropolitanes de Barcelona i Tarragona.

D’altra banda, el Pacte de Berà també ha fet acci-
ons per defensar la sanitat del territori. Una repre-
sentació d’alcaldes del Tarragonès i el Penedès s’ha 
reunit aquest novembre a Altafulla amb la direcció 
de la Xarxa Sanitària Santa Tecla per traslladar-los 
les reivindicacions dels treballadors.
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Notícies

Cent anys de la Societat El Casal de Bellvei

La Societat El Casal de Bellvei ha celebrat aquest 
2018 el seu centenari amb un seguit d’activitats 
tant per als socis com per a tots els bellveiencs. Del 
programa d’actes del centenari, Coll destaca que 
“s’han recuperat activitats que s’havien perdut, com 
la tradicional sardinada o la botifarrada, que reunia 
gent d’arreu de la comarca a Bellvei”. 

El primer acte va ser el 16 de juny, amb la presenta-
ció del Centenari, amb un concert amb músics locals 
i on va brindar amb el cava elaborat especialment 
per aquest aniversari i el dia 21 de juliol hi va haver 
el sopar d’Homenatge al Soci, amb un concert de 
Les 3 claus musicals.

Durant els mesos de juliol i agost es va fer el tradicio-
nal Campionat de Parxís i Tenis Taula. I el setembre, 
es va organitzar el II Campionat Comarcal de Parxís. 
Pensant també en els més joves, el 25 d’agost, va 
tenir lloc una Festa Blanca amb sopar i ball a càrrec 
de Clau de Sol. També es va recuperar la tradicional 
Sardinada, el mes de setembre, i la Botifarrada, el 
mes d’abril, que se celebraven ja antigament a El 
Casal i que aplegava gent d’arreu.  S’han organitzat 
excursions, teatre, concerts musicals i fins i tot una 
sessió de maridatge de vins amb formatges. 

Altres entitats i associacions del poble també han 
col·laborat en els actes del centenari, com l’escola 

La Muntanyeta, els Gralles de Bellvei, Bellvei Ràdio, 
el Grup de timbals dels Diables de Bellvei, Bellvei 
Band, Les 3 Claus Musicals, els Tafaners, Ball de 
Bastons o els Senderistes de la Muga.

La història del Casal no ha estat fàcil, amb moments 
més plàcids que d’altres, i on les diferents juntes, 
així com els socis, han hagut de treballar de valent 
per fer valer l’entitat. Per aquest motiu, tal i com ha 
explicat el president de El Casal, Jaume Coll, “hi ha 
la voluntat de dignificar i homenatjar a tots els so-
cis enguany, que se celebra els 100 anys de la seva 
fundació”.  

La Societat “El Casal” va esdevenir un espai cultu-
ral, recreatiu i lúdic, amb representacions musicals, 
cinema, conferències i col·loquis, cursos d’ensenya-
ment, coral, activitats esportives i grup teatral que 
va donar a conèixer el nom de Bellvei per moltes 
contrades. Actualment segueix sent una Societat 
viva, amb ganes de voler fer activitats i oberta a tot-
hom en la qual hi formen part 51 famílies. 

Història del Casal
L’any 1918 va néixer l’embrió del que és actualment 
El Casal de Bellvei, amb la fundació de la “Sociedad 
de Trabajadores Agrícolas de Bellvey”, que s’ubica-
ria a les actuals instal·lacions de El Casal. Era un lo-
cal on es reunien pagesos i treballadors de Bellvei, 
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Cent anys de la Societat El Casal de Bellvei

amb cafè, jugaven a cartes, organitzaven balls i con-
certs, etc. Amb la Guerra Civil, però el local va ser 
incautat passant a mans de la “Delegación Nacional 
de Sindicatos” fins l’any 1969.

L’any 1969 es va oferir l’immoble a la Cooperativa 
Agrícola de Bellvei per si li interessava comprar. La 
Junta Rectora de la Cooperativa va aprovar la com-
pra del local, però, aleshores, l’Ajuntament de Bell-
vei, coneixedor d’aquests tràmits, es va avançar i va 
rebre l’escriptura al seu favor de mans del Delega-
do Provincial de Sindicatos.

L’Ajuntament va instal·lar una guarderia infantil al 
local i el cinema que hi havia l’explotava un em-
presari de El Vendrell. Quan aquest va decidir tan-
car el cinema, els veïns van realitzar pressions da-
vant l’Ajuntament de Bellvei perquè cedís el local. A 
raó d’aquests fets, és quan a l’any 1977 neix la “So-
cietat Cultural i Recreativa “EL CASAL” de Bellvei, 

constituïda per membres i hereus d’aquell Sindicat 
Agrícola. Es desallotja la guarderia infantil i per part 
de l’Ajuntament s’arriba a l’acord de cedir l’immo-
ble a l’entitat.

Des de llavors, El Casal va esdevenir un dels espais 
culturals més actius del Baix Penedès, amb con-
certs, cinema, conferències, cursos, grup teatral, en-
tre d’altres. Tot i això, degut principalment a la crisi 
econòmica, a l’àmplia oferta cultural i lúdica en al-
tres poblacions de la comarca, i a les despeses que 
s’haurien de destinar a condicionar la sala per aco-
llir-se a la normativa vigent, l’any 2001 es va haver 
de tancar el cinema i la sala on es feien les principals 
activitats culturals.  

L’any 2014, però, es va signar una cessió a l’Ajun-
tament de Bellvei de la sala del cinema per a 50 
anys. Gràcies a la bona predisposició del consistori 
i la junta de l’entitat,  s’arriba a l’acord de la cessió 
amb la condició de que l’Ajuntament es faci càrrec 
d’aquesta adequació, i així poder recuperar un local 
emblemàtic i tenir-lo a disposició de tot el poble. 
Com ha explicat l’alcalde, Fèlix Sans, “la voluntat 
de l’Ajuntament és recuperar aquesta sala per a po-
der-hi fer activitats culturals, per això estem en con-
tacte amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Tarragona per poder obtenir més recursos per 
condicionar la sala a les noves normatives vigents”. 
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Notícies

Bellvei i Calafell acorden canviar la delimitació
dels termes a la zona de Baronia del mar

Els ajuntaments de Bellvei i Calafell han acordat de-
manar a la Generalitat la tramitació d’un expedient 
de delimitació dels respectius termes.

L’objectiu és donar una solució definitiva a la situ-
ació dels carrers de la urbanització Baronia de Mar 
que pertanyen a Calafell, però que no té accés di-
recte des d’aquest municipi. La major part de Baro-
nia forma part del terme de Bellvei, però el carrer 

Sant Tomàs i petits trams de carrers i passatges an-
nexos pertanyen a Calafell. En una reunió entre els 
alcaldes i els secretaris municipals, en què va haver 
bona sintonia, es va acordar demanar un canvi de 
traçat seguint les delimitacions naturals, com carre-
teres o camins.

La línia que dividirà els termes resseguirà, per 
exemple, la carretera de la Cobertera o el torrent. 
Amb l’acord dels dos ajuntaments ara només falta 
el vistiplau de la Generalitat, que faria que els trà-
mits fossin molt ràpids.

En cas contrari, la nova delimitació podria arri-
bar d’aquí a uns anys. Mentrestant seguirà vigent 
l’acord entre Calafell i Bellvei segons el qual Bellvei 
s’ocupa dels serveis de la zona de la urbanització 
Baronia de Mar, que li queda més propera però que 
ara pertany al terme de Calafell. Segons el conve-
ni de col·laboració entre els dos municipis, Bellvei 
s’encarrega de la recollida de residus, abastiment 
d’aigua, clavegueram i enllumenat públic de la zona 
de Baronia que està a l’altre municipi i Calafell li 
paga les despeses que generen aquests serveis.

La plaça sense nom de les antigues escoles passa a dir-se 
Plaça de l’U d’octubre de 2017

Arran d’una proposta de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya de Bellvei, el ple de l’Ajuntament de 
Bellvei va aprovar posar aquest octubre el nom de 
Plaça de l’U d’octubre de 2017 a l’espai sense nom 
del final del Passatge de les escoles. La placa està 
situada molt a prop del local en què es van dur a 
terme les votacions del referèndum de l’octubre de 
2017. La inauguració de la placa va comptar amb 
la presència amb del vicepresident d’Òmnium Cul-
tural Marcel Mauri i la presència d’uns 200 veïns. 
L’Ajuntament va denunciar als Mossos d’Esquadra 
el fet que l’endemà al matí la placa ja hagués estat 
arrencada, considerant que els fets eren “un atac 
polític” i no una bretolada. Es va reposar ràpida-
ment, junt amb un cartell que adverteix que la zona 
està videovigilada. Des d’aleshores no ha tornat a 
desaparèixer.
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Sorgit l’any passat 
d’una de les pro-
postes que va tirar 
endavant el Con-
sell del poble i ara 
ja dins del pres-
supost municipal, 
aquest any s’ha 
lliurat per segona 
vegada el Premi 
Ciutat de Bell-
vei per a treballs 
d’alumnes de Bell-
vei de 4t d’ESO, 
Batxillerat i Grau 
Superior.
De forma unàni-

Guanyadors de la segona edició
del Premi Ciutat de Bellvei

me, el jurat format per la regidora de Bellvei Karol 
Granado, el coordinador de Batxillerat de l’Institut 
de l’Arboç Jofre Amorós, la cap d’estudis del CEIP 
La muntanyeta Montserrat Valderrama i el membre 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs Josep Solé va 
considerar que el projecte de fi de Grau Superior 
“L’aprenentatge significatiu a l’area de música” 
de Francesc Huertas era el mereixedor del premi 
d’aquesta categoria per estar molt ben treballat i 
comptar amb una bona estructuració i un bon ús 
del llenguatge. En la categoria de Treballs de re-
cerca de Batxillerat, el jurat va arribar a la conclusió 
que calia premiar dos projectes, molt diferents i al-
hora molt ben desenvolupats: “Programa de gestió 
per a les escoles” de Rubén Hormigo Zambrano i 
“Construcció d’un dron amb GPS” de Said El Ama-
di. La categoria de 4t d’ESO va quedar deserta.

Bellvei ha estat un dels 13 municipis de la comarca 
que ha signat un conveni interadministratiu amb el 
Consell Comarcal del Baix Penedès per a la rea-
lització del programa Enfeina’t. A través d’aquest 
programa, l’ens comarcal ha donat una subvenció a 
aquests municipis per a 17 contractacions de per-
sones de la comarca que es trobaven en situació 
d’atur, i un tècnic d’orientació. En el cas de Bellvei, 
amb aquesta subvenció ha pogut contractar un peó 
de brigada durant sis mesos a jornada completa.

Bellvei signa el conveni Enfeina’t amb
el consell comarcal Lliurament dels diplomes 

del curs de gestió
de magatzems a 

l’Ajuntament de Bellvei

El ple de l’Ajuntament de Bellvei ha aprovat la san-
ció a un veí denunciat pels Mossos d’Esquadra el 
mes de gener de 2018, per fets considerats greus  
seguint l’ordenança sobre la tinença de gossos 
perillosos. La policia el va acusar de portar el gos 
deslligat i sense morrió a la via pública, sense que 
estigués identificat amb microxip i no complir les 
instal·lacions les mesures de seguretat necessàries. 
També el va denunciar per posseir un gos sense la 
llicència municipal pertinent ni tenir el certificat de 
cens municipal i no tenir assegurança de respon-
sabilitat civil per danys a tercers amb la cobertura 
mínima exigida.

L’Ajuntament de Bellvei sanciona un veí
aplicant l’ordenança de gossos perillosos
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Notícies

Festius a Bellvei el 2019
L’Ajuntament de Bellvei ha decidit aprovar que les 
dues festes locals que pot proposar pel 2019 siguin 
dilluns 13 de maig i divendres 16 d’agost.

Bellvei presenta l’estat
actual del reciclatge

al municipi

La informadora ambiental Sílvia Mañé va repassar 
el passat 22 de novembre en quin punt està la re-
collida selectiva i l’ús dels contenidors a Bellvei. Els 
últims mesos Mañé s’ha encarregat de dissenyar i 
executar diverses accions informatives relaciona-
des amb el Medi Ambient i el reciclatge, com xer-
rades i tallers de diferents tipus al centre cívic, o el 
taller de reutilització adreçat als infants. Els veïns 
de Bellvei també van poder conèixer de primera 
mà la valoració del període de prova dels conte-
nidors amb targeta que s’han instal·lat al municipi, 
segon de tota la comarca. Des de la regidoria de 
Medi Ambient, de moment, es valora positivament, 
a falta d’avaluar més a fons la iniciativa. Si tira en-
davant, els veïns disposaran d’una targeta personal 
que els identificarà cada cop que utilitzin els con-
tenidors, per així bonificar-lo o sancionar-lo segons 
l’ús que en faci. Entre les activitats que s’han dut a 
terme també hi ha hagut la instal·lació d’inflables i 
un taller de l’Agència Catalana de Residus a l’esco-
la la Muntanyeta, dins de la Setmana europea de la 
prevenció de residus.

Membres del consistori i veïns de Bellvei van re-
cordar a l’agost les víctimes dels atemptats de 
Barcelona de 2017 a l’agost. També es va dedi-
car un minut de silenci a les víctimes dels aiguats 
de Mallorca a l’octubre.
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Bellvei amplia els actes de celebració de la Diada

Aquest 2018 Bellvei ha canviat el format de la cele-
bració de la Diada nacional de Catalunya de l’11 de 
setembre. Si habitualment els actes tenien lloc la 
vigília de la festa, aquest any han programat un se-
guit d’actes per a totes les edats a la Rambla Josep 
Torrents. La jornada va començar a els 11 del matí 
amb activitats infantils. A les 12 h es van concentrar 

Durant el curs 2017-2018 l’Escola la Muntanyeta ha 
pogut millorar les seves instal·lacions a través de la 
creació d’un projecte de pati en què han invertit el 
centre, l’Associació de mares i pares i l’Ajuntament 
de Bellvei. Per al curs 2018-2019 estan previstes 
noves accions.

Millores a l’Escola la Muntanyeta

els participants del concurs de truites, que optaven 
al premi a la més gustosa i a la més ben presentada. 
Elena Martín i Núria Güell van ser les guanyadores 
respectivament dels premis a la truita més gustosa 
i a la més creativa. A 2/4 de 2 del migdia Fèlix Sans 
va fer el parlament institucional, seguit del dinar 
popular i el concert de Victòria.

Un grup d’alumnes del cicle superior de l’Escola la 
Muntanyeta van plantar plantes aromàtiques a la 
jardinera que l’Ajuntament del municipi va regalar 
a l’escola i que es va instal·lar al pati de Primària. 

El mes de juliol l’Ajuntament de Bellvei va instal·lar 
al parc del Carrer de la Rutlla un seguit de mobiliari 
per oferir més opcions de lleure als veïns. D’una 
banda es va afegir una taula de ping-pong i de l’al-
tra una taula que permet jugar a diferents jocs, com 
el parxís, els escacs o el tres en ratlla.

Noves instal·lacions lúdiques als 
parcs de Bellvei

Un any més la pancarta 
amb el lema “No més 
violència de gènere” 
va penjar del balcó de 
l’Ajuntament de Bellvei 
coincidint amb el Dia 
internacional per a l’eli-
minació de la violència 
contra les dones.

No més violència
de gènere
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“Crec que hi ha moltes 
coses que es poden
millorar al poble”

Quines responsabilitats té dins del seu grup muni-
cipal?
Ara estic començant, soc la número quatre del grup 
municipal i tinc unes responsabilitats mínimes. Però 
tinc ganes de fer moltes aportacions i donar moltes 
idees.

Quant fa que és regidora?
Fa quatre mesos.

Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
M’encanta la Rambla Josep Torrents. M’agrada per-
què és on es fan les festes i es celebren molts dels ac-
tes del poble. Hi ha molta vida, està a prop de la llar de 
jubilats, hi ha la zona infantil... i sempre que passes hi 
ha molt ambient, sobretot a l’estiu. Dona vida al poble. 
A més, és la zona on visc.

Què és el que més li agrada de viure aquí?
M’encanta tot, de Bellvei.

Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un disc?
L’últim llibre que he llegit és ‘El tiempo entre costuras’ 
i m’ha agradat molt. Una pel·lícula que m’encanta és 
‘Venganza’, protagonitzada per Liam Neeson. I trobo 
que “Mi heroe” d’Antonio Orozco és molt maca i molt 
emotiva.

Entrevistes al consistori de Bellvei

Ángeles Grande
Regidora del grup municipal del PdeCAT

On va néixer?
Vaig néixer a Tarragona.

Quan fa que viu a Bellvei?
Des de sempre he viscut a Bellvei.

Quan era petita, què volia ser de gran?
Volia ser model. Perquè m’agrada molt la moda i l’es-
tilisme.

Quins estudis ha fet?
Vaig treure’m el graduat escolar i vaig fer un auxiliar 
d’administratiu de formació professional 

Quina és la seva professió?
Estic al sector de l’artesania, elaborant torró, bombons 
i xocolata, figures…

Per què va decidir entrar en política?
Perquè crec que hi ha moltes coses que es poden mi-
llorar al poble. M’agradaria que revisqués, que fos una 
mica més atractiu en tots els aspectes. Ara mateix sem-
bla un poble fantasma, sense moviment. Necessitaria 
una renovació. Crec que em veig capaç d’aportar idees 
innovadores i de fer una bona feina amb el meu equip, 
treballant molt perquè hi hagi un canvi. Em sembla que 
és un poble trist, ara.

12
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Entitats
L’Ajuntament firma un conveni amb

l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
L’Ajuntament de Bellvei ha firmat un conveni de 
col·laboració permanent amb l’Associació de Vo-
luntaris de Protecció Civil (AVPC) de Bellvei en 
tots els àmbits i qüestions d’interès per ambdues 
parts. L’Ajuntament de Bellvei reconeix amb aquest 
conveni les activitats de l’AVPC no només pel va-
lor intrínsec que suposen com a protecció civil sinó 
també pel fet que contribueixen significativament 
al bon desenvolupament dels diferents actes cultu-
rals, esportius o folklòrics que tenen lloc al munici-
pi. Bellvei també reconeix les activitats preventives 
en riscos naturals i emergències que poden desen-
volupar els voluntaris l’AVPC.
El consistori es compromet a facilitar a l’entitat un 
local com a seu operativa i logística, situat a l’Hotel 
d’Entitats Municipals, al passatge Col·legis, 3; i a 
atorgar una subvenció pel funcionament de l’en-
titat per cobrir les despeses de materials i equips 
de protecció, els cursos de formació i les assegu-
rances necessàries. També facilitaran que els repre-
sentants de l’AVPC tinguin com a mínim una reunió 
amb els organitzadors de les activitats que es facin 
a Bellvei, amb l’objectiu que l’entitat pugui partici-

par en la millora de la seguretat i correcte desenvo-
lupament d’aquestes.
De la seva banda, l’AVPC es compromet a donar 
protecció civil a la Cavalcada de Reis, el Carnaval, 
les festes majors petita i gran, concerts i manifes-
tacions lúdiques, competicions esportives, camina-
des i altres casos que es puguin donar. També par-
ticiparà en els operatius d’emergències en casos 
de situació de greu risc, de catàstrofes naturals o 
climàtiques, i en la recerca de persones perdudes.

Voluntaris curs AVPC
L’alcalde de Bellvei Fèlix Sans, nomenant els tres 
voluntaris de l’AVPC de Bellvei van superat el curs 
aquest mes d’agost.

Suport Calafell AVPC
L’AVPC de Bellvei donant suport a la III Cursa i Ca-
minada Popular de Calafell, conjuntament amb la 
Policia Local i l’AVPC del municipi.
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Festes

Bellvei celebra la Festa Major d’estiu

Amb més dies de festes donat que el dies en què 
va caure, Bellvei va celebrar aquest 2018 la seva 
festa grossa del 14 al 19 d’agost. El Casal de Bell-
vei, arran de la celebració del seu centenari, es va 
encarregar de donar el tret de sortida amb el pregó 
de Festa Major dimarts 14. A la nit hi va haver con-
cert i ball amb l’orquestra Venus. Dimecres va ser el 
torn de les matinades dels Grallers i els Bandolers 
de Banyeres, que van recórrer els carrers del po-

ble. Al migdia, vermut amb el grup Sergi Tribut a la 
Rumba. A la tarda va ser el tron de la cercavila amb 
el Drac de Bellvei, el pastor Jaume i les Ovelles, 
la Dona d’aigua, els Grallers, el Ball de Bastons, 
els Bandolers d’en Montserrat Poch de Banyeres, 
els Pastorets de l’Arboç i El Ball de panderos de 
Vilafranca. A la nit, el pavelló municipal va acollir 
l’espectacle “Una nit amb el Mag Lari”. L’endemà, 
activitats infantils amb pintada de samarretes i el 
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Bellvei celebra la Festa Major d’estiu

taller Separa i Recicla, una festa de l’escuma amb 
animació musical i un espectacle infantil a la Ram-
bla Josep Torrents. A la nit, cinema a la fresca a la 
piscina i cantada d’havaneres amb el grup Xarxa 
a la Rambla Josep Torrents. L’endemà, més activi-
tats per a tota la família, amb la xeringada popular 
i el concorregut espectacle de la companyia El Pot 
Petit. A la nit, correfoc, versots satànics, carretilla-
da i encesa del campanar amb castell de focs amb 
el Ball de Diables i Pirotècnica Catalana. Després, 
concert jove amb Animals i Porto Bello. Dissabte 

18 es va fer la ballada de sardanes i a la nit, música 
per a tots els gustos: concert i ball amb l’orquestra 
la Chatta i Festa Flaix FM al pavelló. Diumenge el 
motor va ser el protagonista amb la IV Trobada de 
Cotxes Clàssics i una exhibició de drift al pàrquing 
del poliesportiu. A la tarda, IXX Cursa comarcal 
d’ornis a la carretera de Baronia. Els actes de Festa 
Major a Baronia van ser el cap de setmana del 25 
i 26 d’aogst, amb festa de l’escuma i pintada de 
samarretes, ball amb l’orquestra Parafils i cinema a 
la fresca davant el Centre Cívic la Muga.
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Festes

Drac
de Bellvei

El Drac de Bellvei del 
Ball de Diables de Bell-
vei va ser el guanyador 
de la IV Batalla de Foc 
de Sant Antolí a l’agost 
a la Ribera d’Ondara, a 
Lleida.

II Campionat de Parxís de Bellvei
Bellvei va tornar a ser la 
capital del parxís el pas-
sat 2 de setembre, amb 
la celebració del II Cam-
pionat de Parxís en pa-
relles, que va tenir lloc 
al pavelló municipal. Un 
cop més l’Ajuntament 
de Bellvei va comptar 
amb la col·laboració de 
la Societat el Casal en 
l’organització de la jor-
nada.

4a Trobada de Cotxes Clàssics

Dins dels actes de Festa Major, els car-
rers de Bellvei es van tornar a omplir 
de cotxes dels que ja no circulen gaire 
sovint per les nostres carreteres amb 

la 4a Trobada de Cotxes Clàssics. Es 
van endur premi el cotxe més antic, el 
que venia de més lluny, el més espor-
tiu i el millor conservat.
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Més de 150 persones passen pel
1r Túnel del terror dels Tafaners 

L’entitat els Tafaners de Bellvei van organitzar un so-
par i un túnel de terror per celebrar la castanyada i 
Halloween. El sopar va ser el 31 d’octubre al pavelló 
de Bellvei i va anar seguit d’un concurs de panellets 
i un bingo. Ja entrada la nit, John’s Lemon DJ’s i Dj 
Manyé es van encarregar de posar música a la festa 
“La gran castanya”. El 3 de novembre van convertir 
l’Hotel d’entitats en un túnel del terror ambientat al 

“Colegio la Muntañeta”. Més de 150 persones en 
grups de 3 a 5 persones van travessar el passatge, 
trobant-se a molts dels membres de l’entitat carac-
teritzats. Aquest 6 de desembre els Tafaners també 
han organitzat l’“Anem a buscar el tió” pels boscos 
de la Muntanyeta. Després, esmorzar al local dels 
Tafaners.

El 3 de juny l’Associació amics de les alfombres 
de Bellvei va omplir carrers del municipi amb ca-
tifes formades per sorra de colors. I diumenge 
30 de setembre es va celebrar la Festa del Pa 
Beneït a la Rambla Josep Torrents, amb l’acom-
panyament dels Grallers de Bellvei.

Campionat de drift a la
carretera de Baronia de Mar

El cap de setmana del 7 i 8 de juliol tot de cotxes 
esportius van competir a la quarta prova de l’Open 
Slalom Drift estatal a la carretera de Baronia de Mar 
en la modalitat drift. En les dues categories es va 
imposar el pilot Juan Antonio Pérez.
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Entitats

Més de 300 participants a la marató solidària de 
zumba de Bellvei

El pavelló municipal va acollir al setembre la quarta 
edició de “Plántale cara al cáncer de mama”, una 
marató solidària de zumba que ha engegat Leticia 
Mercal i que en aquesta ocasió va comptar amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. Una trentena de 
monitors de zumba, alguns vinguts des d’Itàlia van 
animar des de les sis de la tarda els més de 300 par-
ticipants que es van reunir al pavelló. Els 3.000 eu-
ros recollits a través de les entrades contribuiran a 
finançar les investigacions sobre el càncer de mama 
que du a terme el Vall d’Hebrón Institut d’Oncolo-
gia de Barcelona. Els va recollir la Doctora Cristina 
Saura, investigadora principal del Grup de Càncer 

de mama de l’oncològic de la Vall d’Hebron i cap 
de la Unitat de Càncer de Mama de l’hospital uni-
versitari Vall d’Hebron. A l’acte la van acompanyar 
l’organitzadora Leticia Mercal i la regidora de Salut, 
Benestar Social i Família de l’Ajuntament Mercedes 
Martín. Saura va agrair la participació dels assistents 
i l’organització de l’acte i va parlar de la importància 
de totes les aportacions a la investigació d’aquesta 
malaltia. Des del Vall d’Hebrón Institut d’Oncologia 
també van agrair la confiança i la conscienciació de 
la societat en la seva investigació per oferir un fu-
tur millor a totes les dones afectades pel càncer de 
mama.

Dos medalles d’or i una de bronze per bellveiencs
del Club Taekwondo la Lira Vendrellenca

Dos esportistes de Bellvei es proclamen cam-
pions infantils de Catalunya de Taekwondo. En 
concret van ser Daniel Martínez i Arnau Jané 
els qui van aconseguir les medalles d’or, men-
tre que Josep Maria Galimany es va penjar el 
bronze. Van formar part de l’expedició de 20 
competidors de la Lira Vendrellenca al Cam-
pionat de Catalunya Infantil de Competició 
celebrat aquest diumenge al Palau de la Mar 
Bella de Barcelona. Properament Arnau Jané 
competirà al Campionat d’Espanya que se ce-
lebrarà a Oropesa de Mar, a Castelló, i Daniel 
Martínez i Josep Maria Galimany prendran 
part del proper campionat europeu. Daniel Martínez Arnau Jané Josep M. Galimany
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El 22 de juliol la Llar de jubilats de Bellvei va cele-
brar la seva festa anual. Al migdia, ofici en sufragi 
dels difunts de la llar, i a la tarda, havaneres amb el 
grup Balandra i berenar.

Festa anual de llar de jubilats

Lliurament dels diplomes dels Tallers de memòria 
al centre cívic la Patronal, al centre cívic la Muga el 
mes de juny i a la llar de jubilats

Taller de memòria

El grup de Bellvei Les 3 claus musicals van celebrar 
els seus 10 anys dissabte 1 de setembre amb un 
concert que va omplir la plaça Nova i en què van 
comptar amb la col·laboració d’altres músics. Entre 
d’altres temes, van estrenar versions d’“Habana” i 
de “Radioactive”.

10 anys
de Les 3 claus musicals
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Comunicació

Bellvei Ràdio celebra el seu 10è aniversari amb una 
festa solidària amb més de 125 assistents

La ràdio municipal de Bellvei ha celebrat aquest 
2018 el seu desè aniversari amb moltes novetats. 
D’una banda, renovant la seva imatge i el seu logo-
tip, i de l’altra engegant el projecte del programa 
Penedès en xarxa amb altres emissores del Pene-
dès. L’acte central de la celebració de l’aniversari va 
ser el 14 de juliol, durant el tradicional sopar solidari 
que l’emissora organitza cada any. En aquesta oca-
sió es va comptar amb una gran part dels col·labora-
dors i treballadors que han passat per Bellvei Ràdio 
durant aquests primers 10 anys. L’emissora va apro-
fitar per retre’l un petit homenatge remarcant que 
són els col·laboradors que, de forma desinteressada 
i completament voluntària, tiren endavant i donen 

vida a les emissores locals. Durant la Festa del 10è 
aniversari també es va presentar el nou logotip de 
Bellvei Ràdio, elaborat per la jove dissenyadora lo-
cal Abril Mañé. Després del sopar popular, el guio-
nista i actor establert al Penedès Ferran Aixalà va 
presentar el seu darrer espectacle, ‘7 pomes’, carre-
gat d’humor i ironia i que va fer riure constantment 
tot el públic assistent a través de set petits monò-
legs que fan tot un recorregut al llarg de la història 
a través de set pomes que han marcat la humanitat. 
Com cada any, la Festa de la Ràdio és una festa soli-
dària i tots els beneficis s’han lliurat a Càritas Bellvei 
per a la compra de productes frescos.
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Arrenca el Penedès en Xarxa, magazín matinal
realitzat per cinc emissores del Penedès

Bellvei Ràdio forma part de les cinc emissores pe-
nedesenques que aquest setembre han començat 
el projecte del programa conjunt Penedès en Xar-
xa, en coproducció amb la Xarxa de Comunicació 
Local. Conjuntament amb els equips de Domenys 
Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20-Ràdio Olèrdo-
la i Radio Vilafranca, el periodista David Canto i la 
directora Gemma Urgell elaboren cada dia informa-
cions sobre Bellvei i del Baix Penedès, produeixen i 
condueixen entrevistes i reportatges i preparen sec-
cions de diverses temàtiques. De 9 del matí a 12 del 

migdia, doncs, a través dels dials de les cinc emis-
sores es pot escoltar l’emissió conjunta del progra-
ma, de manera que l’actualitat de Bellvei arriba ara 
a tot l’Alt i Baix Penedès. A banda de Canto i Urgell, 
l’equip diari del programa compta també amb dues 
periodistes més que han treballat a Bellvei Ràdio: 
Lourdes Meroño, ara a Domenys Ràdio, i Ariadna 
Caballero, ara a Canal 20-Ràdio Olèrdola. Comple-
ten l’equip Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní 
i Sílvia Delgado de Ràdio Vilafranca, amb l’equip 
d’informatius d’aquesta emissora de l’Alt Penedès.
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Al web de l’Ajuntament: www.bellvei.cat podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens

Ple extraordinari
7 de juny

1.Presa de possessió Sra. Ángeles Grande Robledillo.
2.Expedient 380/2018. Control intern simplificat en 
regim de fiscalitzacio i intervencio limitada previa.
3.Expedient 231/2018. Aprovació de Conveni amb Di-
putacio de Tarragona, delegació recaptació preu pú-
blic servei de podologia.
4.Expedient 2081/2017. Ratificació del Conveni TRE-
FO 2017.
5.Expedient 661/2018. Modificació de Crèdit extraor-
dinari núm. 7/2018.
6.Expedient 188/2018. Conveni XAL.
7.Expedient 421/2018. Aprovacio ordenança regula-
dora de les bases de subvencio menjador escolars.
8.Expedient 391/2018. Aprovació ordenança regula-
dora de les bases del teleassistencia domiciliaria.
9. Expedient 32/2018. Procediment sancionador in-
fraccions. Tinença de gossos considerats potencial-
ment perillosos.
10. Expedient 426/2018. Conveni ENFEINA’T.
11. Expedient 152/2018 Aprovació del pla d’autopro-
tecció d’emergències.
12. Expedient 64/2018. Oligacions trimestrals MINAP. 
Període mig de pagament, 1r trimestre 2018.

Ple ordinari
5 de juliol

1. Aprovació de l’acta de Ple Ordinari de 12 d’abril de 
2018. (Exp. 413/2018)
2. Aprovació de l’acta de Ple Extraordinari del 7 de 
juny de 2018. (Exp.  PLN/2018/5)
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia
4. Aprovació procediment sancionador sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 
2018/751)
5. Aprovació de deixar sense efectes jurídics l’acord 
d’aprovació de l’expedient per l’arrendament del Bar 
el Casal, així com l’arxiu i el tancament de l’expedient. 
(Exp. 2016/1662)
6. Moció presentada pel grup municipal del PSC en 
rebuig a la decisió judicial d’alliberar La Manada.
7. Precs i preguntes

Ple extraordinari
9 d’agost

1. Aprovació , Expropiació forçosa de béns afectats 
pel Projecte d’Ampliació i millora del Camí de Baronia 
del Mar, Etapa A. (Exp. 2018/1233)

Plens municipals
2. Dotar de nom la plaça de davant de les antigues 
escoles com a Plaça de l’U d’octubre del 2017. (Exp. 
2018/1384)

Ple extraordinari
11 d’octubre

1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de 5 
de juliol de 2018. (Exp. 1266/2018)
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari de 
9 d’agost de 2018. (Exp. 1377/2018)
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia
4. Aprovació de la Massa Salarial 2018.  (Exp. 
2018/1590)
5. Aprovació de la Distribució superàvit 2017.  (Exp. 
2018/1619)
6. Aprovació de la modificació de les Ordenances mu-
nicipals per l’any 2019. (Exp. 2018/1580)
7. Donar compte de l’Informe de Secretaria Interven-
ció Període Mig de Pagament, 2n Trimestre 2018.  
(Exp. 2018/64)
8. Procediment sancionador per infraccions de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos.  (Exp. 
1392/2018)
9. Aprovació conveni de coproducció radiofònica d’un 
programa anomenat “Penedès en xarxa” entre Xarxa 
Audiovisual Local, SL i l’Ajuntament de Bellvei (Bellvei-
Radio)  (Exp. 1629/2018)
10. Precs i preguntes

Ple extraordinari
21 de novembre

1. Exp. 2018/1809 Aprovació Ordenança reguladora 
de les bases per la subvenció del material escolar Es-
cola La Muntanyeta.
2. Exp. 2018/59 Aprovació Compte General de l’exer-
cici 2017
3. Exp. 2018/1743 Aprovació Modificació de crèdit 
extraordinari nº 9/2018.
4. Exp. 2018/1686 Aprovació Procediment sanciona-
dor sobre tinença de gossos considerats potencial-
ment perillosos.
5. Exp. 2018/64 Donar compte informe d’intervenció 
període mig de pagament, 3r trimestre 2018
6. Exp. 2018/1233 Aprovació declaració d’ocupació 
prèvia camí de Baronia del Mar.
7. Exp. 2016/617 Aprovació usos provisionals Sector 
11.
8. Exp. 2018/1697 Aprovar la re-numeració habitatges 
de la Plaça Església.
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Grups municipals

MÉS I MILLOR PER BELLVEI

Ocupació 
Des de la regidoria d’ocupació gestionada pel 
PSC ens havíem proposat com a eix prioritari 
rebaixar l’atur a Bellvei. Hem realitzat diverses 
accions com ara: hem creat el Servei d’Ocupació 
Municipal, que realitza l’assessorament per a la 
inserció laboral i que actualment compta amb 
107 persones inscrites; hem sol·licitat diverses 
subvencions com la de Joves en pràctiques, Tre-
ball i Formació o Enfeina’t que ens han permès 
donar feina a més d’una desena de persones. 
També ens hem adherit a la Xarxa d’ocupació 
del Baix Penedès que permet als veïns/es de 
Bellvei una opció més per a trobar feina. 
Altres línies de treball han estat mantenir con-
tactes amb els empresaris del municipi amb la 
finalitat de sumar esforços i garantir llocs de tre-
ball per la gent de Bellvei així com la formació 
ocupacional, i hem realitzat diversos cursos de 
gestió de magatzem i carretoners. 
Durant aquesta legislatura, l’atur a Bellvei ha 
baixat un 7,35% passant del 22,40% a l’inici de 
la legislatura al 15,03% aquest 2018. 

Turisme
Des de la regidoria de Turisme hem volgut pro-
mocionar el municipi realitzant, per primera ve-
gada, activitats que donessin a conèixer el po-
ble més enllà de la comarca. Un exemple n’és el 
Campionat de Parxís, que en les dues edicions 
que hem realitzat ha vist augmentar la seva par-
ticipació. Un altre exemple és la col·laboració en 
la realització del 1r Tunning Car Show Interna-
cional a Baronia del Mar. També hem realitzat 
excursions i sortides arreu de Catalunya.

Parcs i Jardins
La voluntat de la regidoria és la de remodelar 
tots els parcs i jardins en diverses fases. La pri-
mera intervenció s’ha realitzat al parc del costat 
de la Llar d’infants, renovant la pista de petanca 
així com adquirint nou mobiliari de jocs infantils 
i el tancament del perímetre del parc. També 
s’hi han instal·lat taules de ping-pong i jocs de 
taula (aquest mobiliari es col·locarà en un parc 
del nucli de Bellvei i l’altre a un parc de Baronia). 
Aquesta tasca de renovació i millora es conti-
nuarà realitzant a tots i cadascun dels parcs del 
municipi. 

Medi Ambient
S’ha realitzat una campanya per fomentar el re-
ciclatge, duta a terme per dues persones del po-
ble i a les quals des d’aquí felicitem per la seva 
tasca. Des de la regidoria es va apostar perquè 
Bellvei participés en la prova pilot dels conteni-
dors digitals amb l’objectiu de premiar el reci-
clatge dels veïns/es. 
Tot i que aquesta legislatura hi ha hagut molt de 
soroll i enrenou amb el tema de l’independen-
tisme, cosa que el PSC no comparteix, nosaltres 
hem continuat treballant per a les persones, 
treballant per Bellvei, per millorar la qualitat de 
vida dels nostres veïns i veïnes, i això és el que 
volem continuar fent cada vegada més i millor, 
per guanyar-nos la vostra confiança.
 
Des d’aquí aprofitem per desitjar-vos en nom 
del PSC unes bones festes i un millor 2019.

Núria Güell del Campo
Portaveu

En arribar aquestes dates tenim una de les 
poques oportunitats que ens proporciona 
l’ajuntament de fer arribar la nostra visió 
del treball realitzat per l’equip de govern. 
Volem aprofitar aquestes línies per fer una 
valoració de com creiem que ha evolucionat 
el nostre municipi.
Creiem que hem viscut una de les festes 
majors més tristes que recordem on la gent 
no s’ha sentit involucrada i la participació ha 
estat sota mínims sense ànim de critica cre-
iem que se li ha de donar un canvi important 
a tota la festa i trobar de nou la complicitat 
del nostre veïnatge. Pensem que són poc 
innovadores.
La deixadesa i la falta de control és la senya 
d’identitat de l’equip de govern, deixant el 
nucli urbà i Baronia durant mesos a les fos-
ques amb senyals viàries trencades, sense 
cap mena de manteniment, amb els carrers 
on les rates campen lliurement .
És aquest el poble què volem? Un poble 
dormitori sense vida?
Nosaltres apostem per un poble dinàmic, 
amb petit comerç, però ja podem veure els 
resultats de la rotonda que l’ajuntament va 
imposar , amb el resultat de tenir un poble 
aïllat, on han sortit perjudicats els pocs co-
merços que tenim.
Han tingut quatre anys per arreglar tot el 
que està en mal estat ( carrers, llums, places, 
parcs, camins...) i no parlem del polígon què 
és vergonyós l’estat deplorable que presen-
ta... Ara toca córrer per tapar les mancances 
d’aquests quatre anys, amb treballs impro-
visats i pressupostos incontrolats. Com era 
d’esperar sortiran les màquines de fer obres 
al carrer...arriben les eleccions.
Com sempre per aquestes dates tant asse-
nyalades desitgem que passeu bones festes 
i donar un record molt especials a familiars i 
amics que per diverses raons no podran es-
tar amb nosaltres. 

J. Agústín Huerta Rodrigo
Portaveu

Decimos adiós a otro año y estamos a las 
puertas de una nueva legislatura. Casi cuatro 
años en los que se han seguido sin subir los 
impuestos y aún así, hemos podido reducir 
un 14% de deuda. Además, hemos sido el 
municipio que más ha mejorado en recogida 
selectiva, un 3,77% respecto al año anterior. 
Y hemos tenido que lidiar con innumerables 
trabas burocráticas que han hecho que muc-
hos temas se ralentizaran debido al cambio 
de secretaría en el Ayuntamiento.
Con todo y con eso, hemos podido realizar 
mejoras en la guardería, se ha pintado de 
nuevo por dentro y se ha instalado parquet 
en las aulas y se han adquirido nuevos ense-
res con el fin de renovarla y adecuarla a las 
necesidades de los más pequeños.
Como ya comentamos, se creó una comisión 
de patio junto con el AMPA y el colegio la 
Muntanyeta, lo que se ha traducido en la in-
tegración de nuevos elementos en los patios 
del colegio, como un rocódromo vertical en 
el patio de infantil, un parquing de bicicletas 
y patines y una nueva caseta en el patio de 
ciclo inicial y mesas de picnic y los bancos 
que se retiraron de la palmera de la plaça 
nova que han dado otra vida al patio de ci-
clo superior.
En Participación Ciudadana hemos instau-
rado los pasos hacia una democracia par-
ticipativa partiendo de cero, con buenos 
resultados que nos han obligado a realizar 
una jornada de votación. La ejecución de la 
propuesta ganadora está en marcha y espe-
ramos mayor participación el próximo año 
tanto de los vecinos como de la oposición, 
que no están interesados en que la gente 
pueda decidir ya que no asisten a ninguna 
de las reuniones ni participan en los grupos 
de trabajo. Lo ven todo desde la barrera y se 
dedican a contar la peor versión de lo que 
preguntan, sin aportar soluciones factibles.
La antena que debía de dotar de wifi a los 
vecinos de Baronía, se retirará el año próxi-
mo ya que para este no se disponía de par-
tida suficiente en el presupuesto y está pre-
visto en el 2019. 
También está prevista para el próximo año 
la renovación de las líneas eléctricas debi-
do a su gran deterioro (coste de las obras 
203.621,36 euros y se llevará a cabo el as-
faltado de las calles de Baronía que están en 
mal estado (coste de las obras aproximada-
mente 100.000 euros)
El equipo de +BV os desea felices fiestas y 
próspero año nuevo.

Karol Granado Pleguezuelos
Portaveu




